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 س: ماهي إلخلية ؟ 
ي بناء جسم إلمخلوق إلحي . 

 أصغر وحدة ف 
 

 س: ما لحاجات إلرئيسية للمخلوقات  إلحية ؟
 ضوء إلشمس .  -إألكسجي    -إلمسكن  -إلغذإء  -إلماء 
 

 ؟س: ما وظائف إلمخلوقات إلحية 
 إلتخلص من إلفضالت .  -   إالستجابة -   إلتكاثر -   إلنمو
 

 س: إذكر أجزإء إلخلية إلحيوإنية ؟
 إلميتوكندريا.  -5 إلفجوة إلعصارية  -4    إلسيتوبالزم -1       إلنوإة -2     غشاء إلخلية -3
 

 س: إذكر أجزإء إلخلية إلنباتية ؟
إءإلبالستيدإت  -5  إلفجوة إلعصارية -4   إلسيتوبالزم -1   غشاء إلخلية -2       إلخليةجدإر  -3   إلخض 
 إلميتوكندريا -7  إلنوإة -6 
 

 س: ما وظيفة كل من  ؟
 يحمي إلخلية إلنباتية .    :إلجدإر إلخلوي  -
إء  -   يتم فيها صناعة إلغذإء  وتحتوي عىل صبغة إلكلوروفيل . : إلبالستيدإت إلخض 
ي أنشطة إلخلية .              : إلنوإة  -

 : تخزن إلماء وإلغذإء . إلفجوة إلعصارية  -تتحكم ف 
 

 س: مما تتكون أجسام إلمخلوقات  إلحية .؟
 .خاليا  تتكون أجسام جميع إلمخلوقات إلحية من

 وحيدة إلخلية . , و مخلوقات حية  عديدة إلخاليا وهناك مخلوقات حية  
 

 س: مما تتكون كل من : 
 تتكون من مجموعة من إلخاليا . : إألنسجة  -
 : تتكون من مجموعة من إألنسجة . مثل إلفم , إلمعدة , إلكف , إلساق , إلجذر.  إألعضاء -
....  ألجهزةإ - ي  : تتكون من مجموعة من إألعضاء . مثل إلجهاز إلتنفدي , إلعظمي , إلهضمي , إالخرإج 
 

 س: كيف نستطيع رؤية إلخاليا ؟
   نستطيع رؤيتها بالمجهر .  -
 

ي صنفت إلحيوإنات بناء عليها ؟  س: ما هي إلصفة إلت 
كيب . تركيب جسم إلحيوإن فبعض إلحيوإنات لها عمود فقري وبعضها ليس له عمود فقري.   صفة إلت 

 
 إلحيوإنات بناء عىل تركيبها ؟ فيصنت إذكر س: 
 حيوإنات لها عمود فقري . فقاريات :  -2: ليس لها عمود فقري . ال فقاريات  -3
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 س: ما هو إلتصنيف ؟

كة بينها .   هو تقسيم إلكائنات إلحية عىل حسب صفات مشت 
 

 س: كيف يمكن تصنيف إلكائنات إلحية ؟
 عدد إلخاليا إلمكونة له -1  كيفية حركتها أو تكاثرها  -2  كيفية حصولها عىل إلغذإء  -3ممكن تصنف عىل : 

 
 صنفت إلكائنات إلحية ؟ س: ؤىل كم قسم
يا. ة مملك –إلطالئعيات  -إلفطريات  -إلنباتية  -إلمملكة إلحيوإنية ؤىل ست ممالك :   بدإئيات  -  إلبكت 

 س: إذكر مستويات إلتصنيف ؟
 إلنوع .  -إلجنس  -إلفصيلة  -إلرتبة  -إلطائفة  -إلشعبة  -إلمملكة 

ي صفات أساسية إلمملكة أكت  مجموعة هي :  -
ك جميع أفرإدها ف   .إلنوع : أصغر مجموعة هي  -ويشت 

 
يا ؟  س: ما هي صفات إلبكت 

 أصغر إلكائنات إلحية وأبسطها تركيب .  -
 وحيدة إلخلية ال تحتوي عىل نوإة وال نستطيع رؤيتها بالمجهر .  -
-  . يا إلجهاز إلهضمي  بعضها ضار يسبب إألمرإض , وبعضها نافع كبكتت 
ه.  -  بعضها يصنع غذإئه بنفسه , وبعضها يتغذى عىل غت 
 

 س: ما هي صفات إلفطريات ؟
ي منها وحيد إلخلية ومنها متعدد إلخاليا  -

ها.  -.كائنات حية دقيقة تحمل بعض صفات إلنباتات يأت   تتغذى عىل غت 
ي تسبب عفن إلغذإء  - ي تسبب إنتفاخ إلخت   , بعضها ضار كالت  ة إلت   . وبعضها نافع كالخمت 
 

 س: ما هي صفات إلطالئعيات ؟
ي منها متعددة إلخاليا -

ي كل خلية   كائنات وحيدة إلخلية ويأت 
  –وتوجد إلنوإة ف 

ه )يشبه إلنبات( بعضها يصنع إلغذإء بنفسه  )يشبه إلحيوإن( وبعضها يتغذى عىل غت 
ة كالمالريا .    بعضها يسبب أمرإض خطت 

 

 .؟س: مما تتكون أجسام إلمخلوقات  إلحية 
 .خاليا  تتكون أجسام جميع إلمخلوقات إلحية من

 وحيدة إلخلية . , و مخلوقات حية  عديدة إلخاليا وهناك مخلوقات حية  
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 س: عدد أقسام إلحيوإنات إلالفقارية ؟

  :إالسفنجيات  -3
ي أعاله . وإألسفنج

مكتمل إلنمو عديم  أبسط إلالفقاريات , ومعظمها له شكل يشبه إلكيس له فتحه ف 
 إلحركة. 

 :  إلالسعات -2
لها أجزإء تسم لوإمس تشل حركة فريستها بعضها يطفو مثل قنديل إلبحر , وبعضها عديم إلحركة مثل 

 إلمرجان 
 :  إلرخويات -1

ي إلماء مثل إلمحار وإإلخطبوط وإلحبار . أما إلحلزون يعيش عىل إليابسة . 
 أجسامها لينة ومعظمها يعيش ف 

 :شوكيات إلجلد  -4
 لها جلد يحمل أشوإكا ودعامة دإخلية تسم إلهيكل إلدإخىلي مثل قنفذ إلبحر .  
 :  إلمفصليات -5

ي صلب  سميت بذلك ألن لها أرجل مفصلية وأجسامها مقسمة ؤىل أجزإء . وللمفصليات هيكل خارج 
 لحمايتها . وتنقسم ؤىل أربعة مجموعات : 

إت :  - أ   إلحشر
 وهي أكت  مجموعة من إلالفقاريات مثل إلنمل وإلفرإشات وإلنحل وإلذباب ..  
يات :  - ب  إلقشر

 مثل إلربيان وإلشطان .  
 عديدة إألرجل :  -ج        

 رجل وذإت إلمائة رجل , وذإت إألرجل إأللف .  44ومنها أم                
 إلعنكبيات :  -د        

 وإلعقارب . ومنها إلعناكب             
 
 ومنها :  : إلديدإن -6

 إلديدإن إلمسطحة :  - أ
 معظمها غت  ضار وتعيش دإخل أجسام إلحيوإنات . 

 إلديدإن إالسطوإنية :  - ب
 معظمها تعيش دإخل أجسام بعض إلحيوإنات . 

 إلديدإن إلحلقية :  -ج
ي أجسام كائنات أخرى , تعيش عىل إليابسة مثل دودة إألرض . جسمها        

 مقسم ؤىل ثالثة طبقات .  ال تعيش ف 
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 س: عدد أقسام إلفقاريات ؟

 : إلثدييات -3

 مثل إلبقر وإإلبل وإألغنام وإلقطط وإألرإنب 

  إلطيور -2

 مثل إلحمام وإلدجاج وإلعصافت         

 :  إلزوإحف -1

 إلثعابي   وإلسحاىلي وإلسالحف .            

مائيات  -4  :  إلت 

ي إلماء وإلت  مثل إلضفادع وإلسلمندرإت.                  
 سميت بذلك ألنها تعيش ف 

 :إألسماك   -5

 تنقسم ؤىل ثالثة طوإئف :             

وفية :  -أ   مثل سمكة إلقرش .   إألسماك إلغض 

 إلقشور مثل سمكة إلتونا وإلكنعد. إألسماك إلعظمية :  -ب

 إألسماك عديمة إلفك .  -ج

 

 درجة إلحرإرة ؟س: من هي إلفقاريات ثابتة 

 إلثدييات وإلطيور . 

ة درجة إلحرإرة ؟  س: من هي إلحيوإنات متغت 

مائيات وإألسماك .   إلزوإحف وإلت 

 

ي تلد ؟ ي تبيض ؟ وإلطيور وإألسماك إلت   س: إذكر بعض إلثدييات إلت 

ي تبيض مثل :  ي تلد مثل :  منقار إلبط وآكل إلنملإلثدييات إلت  ي تلد مثل :  إألسماك . إلخفاش .  إلطيور إلت   إلت 

 . إلحوت وإلدلفي   
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ي ؟  س: ما إلنظام إلبيت 
ي مكان وإحد. 

ي تتفاعل مع بعض ف   هو جميع إلعوإمل إلحيوية وإلعوإمل غت  إلحيوية إلت 
 
 س: ما إلعوإمل إلحيوية ؟ وما إلعوإمل غت  إلحيوية ؟ 

يا وإلطالئعيات وإلفطريات.  إلعوإمل إلحيوية -  : إلكائنات إلحية مثل إلنباتات وإلحيوإنات وإلبكت 
بة وإلضوء وإلهوإء  إلعوإمل غت  إلحيوية -  : إلكائنات غت  إلحية مثل : إلماء وإلت 
 

 س : ما إلموطن ؟
 إلمكان إلخاص إلذي يعيش فيه إلكائن إلحي . 

 ما إلجماعة إلحيوية ؟ س: 
 وإحد من إلكائنات إلحية . مثل جماعة إلضفادع وإلغزالن وإلصبار . جميع أفرإد إلنوع إل

 س: ما إلمجتمع إلحيوي ؟
كة يتكون من جماعة إلضفادع وإألسماك  ي . مثل مجتمع إلت  ي إلنظام إلبيت 

هو جميع إلجماعات إلحيوية ف 
إت.   وإلحشر

 
 ما إلمنطقة إلبيئية ؟  س: 

ي كبت  لها نباتاتها وحيوإناتها   وتربتها إلخاصة بها . هي نظام بيت 
 

 س : إذكر بعض إلمناطق إلبيئية ؟
 ,منطقة بيئية يابسة -3

 إلمنطقة إلجبلية.  -منطقة إلصحرإء  -منطقة إلغابات إالستوإئية  -مثل:إلمنطقة إلعشبية  
 ,  منطقة بيئية مائية -2

ك  -مياه مالحة : كالبحار وإلمحيطات .   -مثل:  إت وإألنهار وإلت   .مياه عذبة : كالبحت 
 

 س: ما إلذي يمت   كل منطقة بيئية ؟
  لكل منطقة معدل هطول من إألمطار -لكل منطقة بيئية درجات معينة من إلحرإرة 

 ما إلمنتجات ؟ وما أهمها ؟  س: 
 هي مخلوقات حية تصنع غذإئها بنفسها مستخدمة طاقة إلشمس

إء أهم إلمنتجات عىل إليابسة   ي إلبحار وإلمحيطات إلنباتات إلخض 
 .إلطحالب , وف 

 
 س: ما هي إلمستهلكات ؟ وما أنوإعها ؟

 هي كائنات حية ال تستطيع صنع غذإئها بنفسها مثل إإلنسان وإلحيوإنات . 
 أنوإعها :  -
 
إت . آكالت إألعشاب  -3   : مثل إلغزالن وإألغنام وإألرإنب و بعض إلحشر
ي تتغذى عىل مزدوجة إلتغذية  -2  إألعشاب وإللحوم معا كالثعلب وإلدب وبعض إلطيور . : هي إلت 
 : مثل إألسود وإلقطط وإلنمور وإلصقور وإلتماسيح وسمك إلقرشآكالت إللحوم  - 1



 و إلثانية  و إلثالثة  إلوحدة إألوىل                     ـه   3441إلصف إلرإبع  إلفصل إلدرإخي إألول      علوم  أسئلة و إجابة للمرإجعة       

                               المعلم / يوسف سليمان البلوي                               6صفحة |                         ال يغني عن الكتاب المدرسي للطالب     
 

 
 س: كيف تحصل إلمستهلكات عىل طاقة إلشمس ؟ 

ة .و إنما  تحصل عليها عندما تأكل إلنباتات .   ال تحصل عليها مباشر
 

 س: ما هي إلمحلالت ؟
يا . كائنات ح ة تحلل إلكائنات إلميتة مثل إلديدإن وإلبكت   ية صغت 

 
 س: ما إلسلسلة إلغذإئية ؟ 

 كائنات حية تتغذى عىل كائنات حية أخرى لتحصل عىل إلطاقة إلشمسية . 
 صقر ــــــــــــــــــــــ< ثعبان ـــــــــــــــــــــــ < فأر ـــــــــــــــــــــــــ< نبات .   مثل : 

 
 هو إلتنافس ؟ س: ما 

 هو رصإع بي   إلكائنات إلحية للحصول عىل إلغذإء وإلماء. 
 

 س: ما هو هرم إلطاقة ؟
ي سلسلة إلغذإء . 

ي تنتقل من كائن ؤىل كائن جي آخر ف   يمثل كمية إلطاقة إلت 
 

ي إلهرم ؟
 س: كيف تنتقل إلطاقة ف 

 من إلمنتجات ؤىل إلمستهلكات . 
 

ي تحصل عىل أقل   ي إلطاقة ؟س: من إلمخلوقات إلت 
 كمية ف 

ي قمة إلهرم وهي آكالت إللحوم. 
ي ف   هي إلكائنات إلت 

ي ؟  س: ما إلذي يسبب تغت  إلنظام إلبيت 
 مثل  إلظوإهر إلطبيعية :  أواًل/ 

إكي   وإلزالزل وإألعاصت  وإألمطار زيادتها تؤدي للفيضانات وندرتها تؤدي ؤىل إلجفاف .   :  كالت 
 إلمخلوقات إلحية :مثل:  ثانيًا/ 

ي عىل إلمحاصيل إلزرإعية إلجرإد  :إلحيوإنات أ ( 
ي حيوإن إلقندس يقض 

ي إلسدود ف  إألنهار من إألشجار وتتسبب  يبت 
 بالفيضانات

 إلصيد إلجائر -1  ؤزإلة إلغابات -2إلتلوث  -3: يسبب : ب( إإلنسان   
يا   تسبب إألمرإض وإألوبئة : ج( إلفطريات وإلبكتت 

 
 س : ما هو إلتلوث ؟

بة . دخول أشياء   ضارة ؤىل إلماء وإلهوإء وإلت 
 

ي ؟  س: كيف نحافظ عىل إلنظام إلبيت 
 : لجميع إلموإرد إلطبيعية إلماء, إلغذإء ,إلمعادن,إلنفط ,إلفحم,إلغاز . ترشيد إالستهالك -3
 : ؤعادة تصنيعها كالورق وإلزجاج وإلمعادن وإلبالستيك ..  ؤعادة تدوير إلنفايات -2
ي إلهوإء من إلتلوث .  إلتشجت  وإلزرإعة -1

 : فالنباتات تنق 
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ي ؟  س: ماذإ يحدث عندما يتغت  إلنظام إلبيت 

 كائنات حية تموت .   -3
 كائنات حية أخرى تهرب وتهاجر وتنتقل ؤىل أماكن جديدة مناسبة.   -2
ي بيئته .   -1

 إلموإئمة وهي إستجابة إلحيوإن للتغت  إلحادث ف 
 
 

 س: ما هو إلمعدن ؟
مادة طبيعية غت  حية تشكل إلصخور .مثل إلذهب وإلفضة وإلحديد وإأللماس وإأللمنيوم . عرف إلعلماء أكتر من 

 ثالثة أالف نوع من إلمعادن 
 

ي نستطيع من خاللها إلتفريق بي   إلمعادن ؟  س: إذكر خصائص إلمعادن إلت 
 

ي وإلتلك لونه أ : إللون -1  .بيض وإلتوباز أزرق إللونلكل معدن لون خاص به فالذهب لونه ذهت 

ي إألكتر مقاومة للخدش : إلقساوة -2 ؤىل إلمعدن إألكتر قساوة وإلرقم  31ويستخدم مقياس حيث يشت  إلرقم  يعت 
  إألقل قساوة 3

يق -3 ي درجة بريقها ولمعانها . هو درجة عكس إلضوء عندإ يسقط عىل إلمعدن : إلت 
 . وتتفاوت إلمعادن ف 

ويمكن أن يختلف لون إلمعدن عن , إلمسحوق إلناتج عن حك معدن بقطعة خزف بيضاءهي  : إلحكاكة -4
 .حكاكته

 
 س: ما أقد إلمعادن , وأقلها قساوة ؟

  إلتلك. وأقلها قساوة إأللماس أقد إلمعادن 

 
 س: ماهي إلصخور ؟ وما أنوإعها ؟

 أنوإعها :  إلصخور مادة صلبة طبيعية نستخرج منها إلمعادن . 
 . صخر إلبازلت وإلجرإنيت إلصخور إلنارية :  -3 
ي .  إلصخور إلرسوبية :  -2  مثل إلصخر إلجت 
ي إلذي تحول ؤىل رخام . إلصخور إلمتحولة :  -1  مثل إلحجر إلجت 
 

 س: ما إستخدإمات إلصخور ؟
ي بناء إلمدإرس وإلمنشآت إألخرى .  -3

 إلجرإنيت)ناري( : يستخدم ف 
( : يستخ -2  ي ي)رسوت  ي صناعة إلطباشت  . إلحجر إلجت 

 دم ف 
ي صناعة إلبالط وإألعمدة إلحجرية وموإقد إلنار .  -1 

 إلرخام )متحول( : يستخدم ف 
 

 


